
 
för enskilda näringsidkare
Fysiska personer som bedriver näringsverksamhet 
med en nettoomsättning under tre miljoner kronor får 
upprätta ett förenklat årsbokslut.
Bokföringsnämnden (BFN) har i en vägledning samlat de redovisningsreg-
ler som gäller för de flesta enskilda näringsverksamheter (BFNAR 2006:1).  
Denna vägledning innehåller lagregler, kommentarer och exempel och  
bygger på de förenklingar i redovisningslagstiftningen och inkomstskattela-
garna som trätt i kraft den 1 januari 2007.
Vägledningen ska tillämpas av fysiska personer som upprättar ett förenklat 
årsbokslut enligt de nya reglerna i bokföringslagen, dvs av företag som  
normalt har en nettoomsättning, dvs företagets sammanlagda försäljning 
exklusive moms, som inte uppgår till mer än tre miljoner kronor per år.
En utgångspunkt i vägledningen är att reglerna ska vara så enkla som 
möjligt men ändå motsvara de krav som bör ställas på redovisningen i en 
enskild näringsverksamhet av mindre omfattning.
I detta ligger en strävan att det bokföringsmässiga resultatet så långt det är 
möjligt ska överensstämma med det resultat som beskattningen grundar sig 
på. Det förenklade årsbokslutet ligger också till grund för deklarationen.  
Deklarationsanvisningar finns i skatteverkets broschyr (SKV 283).
Nedan följer en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i vägledning-
en.

Vad ska bokföras i företaget?
 
När det allmänna rådet ska börja tillämpas ska en öppningsbalansräkning 
upprättas. De tillgångar och skulder som ska bokföras i företaget ska tas 
upp i öppningsbalansräkningen. Den som redan bedriver verksamhet ska 
ta upp tillgångar och skulder till de värden de hade i deklarationen vid före-
gående års utgång.
De som startar verksamhet i samband med att reglerna börjar tillämpas ska 
ta upp tillgångar och skulder enligt reglerna om vad som ska redovisas i en 
balansräkning, se nedan.

FÖRENKLAD REDOVISNING



Tillgångar
En tillgång ska bokföras i företaget om den uteslutande eller så gott som 
uteslutande används i företaget eller om den är nödvändig för att företaget 
ska kunna generera inkomster. Tillgången ska också förväntas tillföra före-
taget ekonomisk nytta. En tillgång ska bokföras antingen i sin helhet eller 
inte alls i företaget.
Privata tillgångar får inte bokföras i företaget. Vad gäller finansiella till-
gångar som t ex bankmedel får bara sådana tillgångar som ska användas i 
verksamheten bokföras i företaget. 

Eget kapital och skulder
Företagarens uttag ur företaget ska bokföras som uttag av eget kapital oav-
sett om det anses vara lön eller liknande. Betalning av privata  
utgifter ska bokföras som en minskning av eget kapital och företagarens 
egna insättningar ska bokföras som en ökning.
Alla skulder som uppstått i företaget ska bokföras i företaget, dock inga 
privata skulder. Skatter som tillhör näringsverksamheten ska bokföras,  
t ex moms samt arbetsgivaravgifter och preliminär skatt för anställda.

Inkomster och utgifter
Som inkomst ska bara tas upp det som företaget får för egen räkning.
Samtliga utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska bokföras i 
företaget.

Löpande bokföring
Det allmänna rådet bygger på att bokföring ska ske enligt kontantmetoden. 
Detta innebär att företaget under löpande år bara bokför företagets betal-
ningstransaktioner, dvs in- och utbetalningar, betalningar med kontokort 
samt kontanta insättningar och uttag.
Vid årets slut ska s k bokslutshändelser bokföras, hit räknas fordringar och 
skulder samt övriga poster som är nödvändiga för att bestämma företagets 
resultat och ställning. 

Särskild förteckning
Över bokslutshändelserna ska en särskild förteckning upprättas vari anges 
hur avskrivningar beräknats, hur lagret värderats, vilka kundfordringar och 
leverantörsskulder samt övriga fordringar och skulder som finns.

Förenklat årsbokslut
Förenklat årsbokslut ska bestå av balansräkning och resultaträkning och 
upprättas enligt särskild uppställningsform. Meningen är att den som till-
lämpar denna uppställningsform samtidigt fullgör sin deklarationsskyldighet. 
(Blanketten finns längst bak i vägledningen.) Sidan 2 på denna blankett ska 
också fyllas i för att deklarationen ska vara helt fullständig.
Bokslut ska undertecknas och sparas i sju år tillsammans med bokföring 
och underlag.



Balansräkningen
En enskild näringsidkare måste ha en förteckning över de anläggnings-
tillgångar som används i företaget. Förteckningen kan vara mycket enkel 
men ska innehålla uppgift om anskaffningsdatum, anskaffningsvärde och 
användningstid.

Inköp av maskin eller annan tillgång med kortare livslängd än tre år eller 
med ett värde som är lägre än ett halvt prisbasbelopp (22 750 kronor 2018) 
kan bokföras som en kostnad i sin helhet och tas därmed inte med i inven-
tarieförteckningen. Varulager under 5 000 kronor behöver inte tas upp som 
tillgång.

Ovanstående är en sammanfattning av de viktigaste reglerna 
- för tillgång till hela vägledningen se: 

 
www.bfn.se/sv/informationsmaterial/ 

informationsskrifter 
 Bokföring, bokslut och deklaration, del 1 (SKV 282)
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